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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Op 08-02-2018 heeft er op verzoek van de gemeente Achtkarspelen een onaangekondigde nader
onderzoek plaatsgevonden bij KDV De Bernejister te Kootstertille. De locatie is een onderdeel van
de organisatie TIKO. Naar aanleiding van het besluit verzonden op 27-11-2017 is er in dit
onderzoek gekeken naar de VE-certificaten van de beroepskrachten op deze locatie.
Kinderdagverblijf De Bernejister is onderdeel van de koepelorganisatie Thuis in Kinderopvang
(TIKO). TIKO Kinderopvang is de nieuwe gezamenlijke naam van Kinderopvang Achtkarspelen en
Stichting Peuteropvang Achtkarspelen/Kollumerland (SPAK). De Bernejister valt onder de
rechtsvorm SPAK.
De vestiging biedt volgens het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen plaats aan
maximaal 16 kinderen verdeeld over 1 stamgroep voor kinderen van 2 - 4 jaar. Er wordt opvang
geboden op 8 dagdelen per week van 08.15-11.45 uur en 12.45-15.15 uur:
•
Maandagochtend en woensdagmiddag;
•
Maandagmiddag en woensdagochtend;
•
Dinsdagochtend en donderdagmiddag;
•
Dinsdagmiddag en donderdagochtend.
Op maandagochtend en woensdagmiddag is er sprake van een halve groep van maximaal
8 kinderen.
De Bernejister is gevestigd in een eigen groepsruimte van basisschool ‘De Balkwar’.
De groepsruimte kan met een schuifwand opgedeeld worden in 2 ruimtes. Er is in de gang een
sanitaire ruimte, kinderen kunnen in de groepsruimte verschoond worden en er is een
aangrenzende buitenspeelruimte.
Voorschoolse educatie
Op De Bernejister wordt aan voorschoolse educatie gedaan aan de hand van de methode ‘Piramide’
om bij te kunnen dragen aan de ontwikkelingsstimulering van de kinderen.
Inspectiegeschiedenis
12-11-2015: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven.
29-03-2016: Jaarlijks onderzoek. Niet handhaven.
27-09-2017: Jaarlijks onderzoek. Handhaven op VE-certificaat.
Inspectiebevindingen
Uit het onderzoek is gebleken dat KDV De Bernejister aan alle inspectie-items voldoet, die in dit
onderzoek getoetst zijn.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit onderdeel van de inspectie worden de inspectiebevindingen over het domein ‘Pedagogisch
klimaat' belicht. Per aspect worden eerst de bevindingen beschreven over het kindercentrum.
Daarna volgt een oordeel op basis van de wettelijke criteria.

Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie wordt getoetst bij locaties die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn
geregistreerd als gesubsidieerde locaties voor voorschoolse educatie.
Het gaat hierbij om de uitvoering van een door een gemeente gesubsidieerd programma dat
gericht is op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes instromen in het
basisonderwijs voor kinderen die nog niet tot een school kunnen worden toegelaten.
Op de website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) is een lijst te vinden met erkende
programma’s. Deze programma’s voldoen aan de eisen uit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie.
Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek op 27-9-2017 heeft er een nader onderzoek plaats
gevonden voor de VE-certificaten.
De toezichthouder heeft telefonisch gesproken met de teammanager peuteropvang. Deze heeft
aangegeven dat er binnen TIKO het beleid is dat er bij ziekte op een VVE-locatie een invalkracht
wordt ingezet met een VVE-certificaat. De desbetreffende dag uit het vorig onderzoek is een
incident wegens overmacht geweest.
Op 8-2-18 heeft de teammanager peuteropvang het personeelsrooster en de VE-Certificaten via de
mail toegezonden. In de maand januari hebben er drie vaste beroepskrachten en één invalkracht
gewerkt op de locatie. Hiervan zijn de VE-certificaten getoetst.
Conclusie:
De toezichthouder constateert dat de houder voldoet aan de getoetste criteria van voorschoolse
educatie.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Contact teammanager op 8-2-2018)
•
VVE-certificaten (vier stuks ontvangen op 8-2-2018)
•
Mailcontact teammanager ontvangen op 8-2-2018
•
Rooster januari 2018 (ontvangen op 8-2-2018)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

KDV De Bernejister
http://www.tikokinderopvang.nl
000026712067
16
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Stichting Peuteropvang Achtkarspelen K...
Postbus 8
9290 AA Kollum
61462276
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Natasja Keupink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Achtkarspelen
: Postbus 2
: 9285 ZV BUITENPOST

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

08-02-2018
Niet van toepassing
Niet van toepassing
13-02-2018
13-02-2018
13-02-2018

: 27-02-2018
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